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Introductie

De sleutel tot de wijsheid is voortdurend vragen te stellen,
want twijfel leidt tot vragen en vragen leiden tot de
waarheid.
(Pierre Abélard, ca. 1120)

Vele lezers veronderstellen ongetwijfeld dat de Fransman Pierre
de Frédy, Baron van Coubertin, beter bekend als baron Pierre de
Coubertin, eind negentiende eeuw dé grondlegger van de moderne
Olympische Spelen was. Deze visie wordt door het Internationaal
Olympisch Comité (IOC) onderschreven. Een brochure uit 2012 van
het Olympisch Museum in het Zwitserse Lausanne zegt bijvoorbeeld:
‘It was Pierre de Coubertin of France who dreamt up this
ambitious project, although others before him had tried
in vain to revive these Games. Drawing inspiration from
the ancient Olympic Games, he decided to create the
modern Olympic Games. With this purpose, he founded the
International Olympic Committee (IOC) in 1894 in Paris. The
new committee set itself the objective of organising the ﬁrst
Olympic Games of modern times. The date of the ﬁrst Games,
1896, marked the beginning of an extraordinary adventure
that has now lasted for over a century!’[30, p. 4]

Ook ik heb altijd gedacht dat Pierre de Coubertin al deze eer toekwam. Maar tijdens mijn onderzoek voor een boek over het leven
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en de dood van de negentiende-eeuwse Welshe topwielrenner
Arthur Valentijn Linton werd die overtuiging aan het wankelen
gebracht. Dat leidde tot de vraag die in dit boek wordt beantwoord:
is baron Pierre de Coubertin de (enige) bedenker en initiator van
de moderne Olympische Spelen en daarmee de grondlegger van de
huidige olympische beweging, zoals binnen die beweging en door
vele anderen wordt verondersteld?
Onderzoek naar de initiatieven die tot de huidige olympische beweging hebben geleid geeft aan dat het niet De Coubertin, maar
vrijwel zeker de Griekse dichter Panagiotis Soutsos was die in
1833 als eerste voorstelde de klassieke Olympische Spelen in
Griekenland te laten herleven. Financiële steun van Evangelos
Zappas, een rijke Roemeens/Griekse zakenman, maakte Soutsos’
idee financieel mogelijk en dat leidde in 1859 tot de eerste moderne Olympische Spelen in Athene (de Zappas Olympische Spelen).
Dit was 37 jaar vóór de eerste door het Internationaal Comité (IC)
georganiseerde Olympische Spelen in de Griekse hoofdstad. Tot en
met 1888 werden er vier Zappas-Spelen georganiseerd (1859, 1870,
1875 en 1888/1889), zodat de 1896 IC-Spelen niet de eerste maar de
vijfde moderne Olympische Spelen in Athene waren.
Belangrijk in deze ontwikkelingen was ook de Britse arts William
Penny Brookes die in 1850 in zijn woonplaats, het Engelse Much
Wenlock, een directe voorloper van de moderne Olympische
Spelen realiseerde: de Wenlock Olympian Games. Dat was negen
jaar voor de eerste Zappas Olympische Spelen. De Britse arts heeft
zich de rest van zijn leven ingezet om internationale Olympische
Spelen van de grond te krijgen, bij voorkeur in de Griekse hoofdstad
Athene. De Spelen moesten herleven waar ze ooit waren geëindigd,
aldus Brookes.[17; 109; 110] Toen De Coubertin 42 jaar later zijn plannen
voor internationale Olympische Spelen aan de Union des Sociétés
Françaises de Sport Athlétiques (USFSA; de Franse atletiekbond)
presenteerde, bouwde hij voort op de ideeën en ervaringen die de
ondertussen 81-jarige dr. Brookes, aan de Franse baron had over-
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gedragen. Die overdracht vond plaats tijdens een bezoek dat De
Coubertin in oktober 1890 aan Much Wenlock bracht. Speciaal voor
dat bezoek had Brookes een extra editie van zijn Wenlock Olympian
Games georganiseerd. De uitgewerkte plannen van De Coubertin
leidden in 1894 tot de oprichting van het Internationaal Comité
(IC), het latere IOC. Het IC schreef in 1896 de eerste Olympische
Spelen in Athene uit.[17] Volgens Young[109] waren die Spelen zonder
de voorafgaande processen die Soutsos circa zestig jaar eerder initieerde vrijwel onmogelijk geweest. Hetzelfde lijkt te gelden voor
de Wenlock Olympian Games van de Engelse dr. Brookes.
Dit boek beschrijft de geschiedenis van vele olympische initiatieven, te beginnen bij Robert Dover in de vroege zeventiende
eeuw. Daarnaast vertelt het de verhalen over Soutsos, Zappas,
Brookes, De Coubertin, de Zappas-Games, de Wenlock Olympian
Games, het ontstaan van het IC/IOC en de aanloop naar de eerste
Olympische Spelen van het IC in Athene. Maar het boek vertelt ook
het verhaal over de controverse tussen amateurisme en professionalisme en over de sociale strijd tussen de hogere versus lagere
sociaal-maatschappelijke klassen die tot uitdrukking kwamen in
de opvattingen over sport. Duidelijk wordt hoe beide twistpunten
samenhangen en dat, met name in de hogere sociale klassen, werd
verondersteld dat het onderscheid tussen de elite en de werkende
klasse een natuurlijke oorsprong had.
Om het verhaal over de Olympische Spelen te completeren, kijken we in hoofdstuk 2 kort terug op de klassieke Griekse Spelen.
Vervolgens beschouwen we in hetzelfde hoofdstuk hoe tijdens het
‘olympisch interbellum’ de olympische gedachte levend bleef, zowel via de literatuur als door lokale olympische festivals die sinds
het begin van de zeventiende eeuw werden gehouden. Met het
olympisch interbellum bedoel ik de periode tussen de klassieke en
de moderne Olympische beweging van het IC. Daarna bespreken
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we in hoofdstuk 3 hoe de negentiende-eeuwse Griekse dichter
Panagiotis Soutsos in een gedicht opperde de oude Griekse Spelen
te laten herleven en hoe dat tot de eerste moderne Atheense
Olympische Spelen leidde én in 1890 tot een koninklijk besluit voor
vierjaarlijkse Griekse Olympische Spelen, te beginnen in 1898.
Hoofdstuk 4 beschrijft hoe en waarom dr. William Penny Brookes,
al dan niet geïnspireerd door Soutsos, in 1850 zijn eerste Wenlock
Olympian Games organiseerde. Die Spelen werden een jaarlijkse
traditie, die tot de dag van vandaag voortduurt. In 2016 organiseerde Much Wenlock haar honderddertigste Wenlock Olympian
Games.[106] Daaropvolgend beschouwen we in hoofdstuk 5 hoe De
Coubertin in 1890 zijn olympische ideeën in Much Wenlock opdeed
en hoe dat tot het oprichten van het IC en tot de eerste Olympische
Spelen van het IC in Athene leidde. Afsluitend beschrijf ik in hoofdstuk 6 mijn conclusies over de herleving van de moderne Spelen,
inclusief de rol van alle hoofdrolspelers daarin. Het zal blijken
dat de rol van De Coubertin in dat revitaliseringsproces belangrijk was, maar aanzienlijk kleiner dan hijzelf claimde. We zouden
zijn werkwijze nu diefstal van intellectueel eigendom of kortweg
plagiaat noemen. Verder beschouwen we de relatie tussen oorlog,
politiek en sport, en beoordelen we de samenhang tussen de controverses amateurisme versus professionalisme en de hogere versus de lagere sociale klassen.
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